
Egernsund Kirke 

Efterår 2022 

 

Sommeren er nu på sit højeste og høsten er næsten i hus.  

Storkene er på vej sydpå og det varsler at efteråret så småt melder sin ankomst.  

Pludselig er det september hvor efterårsmånederne starter. 

 
 

Ny præst  

Efteråret i kirken vil være præget af at få ansat en ny præst.  

Stillingsopslaget er på plads de respektive steder  

og vi kan nu kun vente spændt på hvilke ansøgninger der kommer. 

I samarbejde med Biskop Marianne Christiansen har vi fået sammensat en fuldtids præstestilling i 

Egernsund.  

Stillingen indbefatter også arbejdet med unge og studerende i Sønderborg Provsti, så det bliver 

rigtig spændende.  

Vi har valgt denne stillingsbeskrivelse da vi i menighedsrådet mener at det er godt med nytænkning 

og vi glæder os derfor til at se ansøgningsfeltet.  

Præsteboligen er i gang med at blive renoveret bl.a. på grund af skimmelsvamp som også havde 

bredt sig til konfirmandstuen.  

Det er en længere proces men det går fremad. Præsteboligen er tom og skal yderligere gøres i 

stand da præstestillingen er slået op med bopæl i Egernsund. 

Besøg af Julemærkehjemmet Fjordmark 

Børn og lærer fra Julemærkehjemmet var til gudstjeneste i vores 

kirke for at modtage en donation på 12.000 kr.  

Penge vi har indsamlet ved sogneeftermiddage og gudstjenester 

både før og efter Corona.  

Børnene blev meget glade for den store pengegave fra os og som 

den ene sagde så kan de komme på en ekstra tur med bus. 

Det er dejlig at se så glade børn. De sluttede med at spise deres 

medbragte frokost i sakristiet og inden de gik sang de alle ”Livstræet” 

for os.  

Det er den sang de synger mest på Fjordmark fortalte de. En dejlig 

dag med besøg af glade og taknemmelige børn og voksne. Hvad 

mere kan man ønske sig. 

 

 

 



 

 

Guldkonfirmation 

Konfirmanderne som blev konfirmeret i 1972 holdt guldkonfirmation i kirken.  

De fik fortalt kirkens historie og fik lidt godt til ganen.  

Snakken gik lystigt blandt deltagerne hvoraf nogle ikke havde set hinanden i rigtig mange år. 

 

 
Kirkekoncerter, Sang i kirken mv   

I løbet af de næste måneder vil der være forskellige sammenkomster i kirken. Følg med på vores 

hjemmeside, facebook samt Graasteneren. 

 

 

 

Gudstjenester i Egernsund Kirke 

Søndag 14. august kl. 11,00 Liselotte Kirkegaard   

Søndag 21. august kl. 11,00 Liselotte Kirkegaard 

Søndag 4. september kl. 11,00 Liselotte Kirkegaard 

Søndag 11. september kl. 11,00 Liselotte Kirkegaard   

Søndag 18. september kl. 11,00 Liselotte Kirkegaard 

 

Kontakt 

Man er altid velkommen til at kontakte os. 

Menighedsrådsformand Margit Kristensen tlf. 24 22 46 24 mail mk@egernsund-kirke.dk 

Følg med på vores hjemmeside www.egernsund-kirke.dk og på Facebook 
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